
Jornada  
d’innovació educativa:
Àmbits lingüístic  
i matemàtic

Tarragona
4 de maig de 2019 
Campus Catalunya de la URV 
Avda. Catalunya, 35

Activitat reconeguda pel Departament  
d’Educació a través de l’ICE de la  

 
Cercador xtec.gencat.formació

Si teniu qualsevol dubte  
o suggeriment, contacteu a :  

profescat@santillana.com

www.santillana.cat



9:00 - 9:30
Recepció dels assistents  
i entrega de materials

Sessió plenària a càrrec de Laia Casas:
•  Com millorar l’atenció  

del nostre alumnat

Tallers simultanis:
•  Àmbit matemàtic:  

Miquel Navarro i Laia Casas
•  Àmbit lingüístic. Català i Castellà: 

Patricia Compañó i Laura Villaró
•  Àmbit lingüístic. Anglès:* 

Manel Piñeiro
   *  En el primer taller s’explicarà Go!: 

metodologia d’anglès que dona resposta 
a l’avaluació de les competències  
per dimensions, i en el segon taller,  
els CLIL Projects, ambdós a partir  
de dinàmiques d’aula.

Ponent
Laia Casas
Diplomada en Mestra d’Educació Especial. 
Màster en Educació Emocional i en  
Benestar. Postgrau en Neuroeducació.  
Màster en PNL i Trainer’s Training.  
Coautora del llibre Educarnos para educar 
amb la Dra. Rosa Casafont.

Talleristes
Patricia Compañó
Llicenciada en Pedagogia i Màster de Recerca 
en formació, didàctica i avaluació educativa. 
Doctoranda sobre avaluació de competències 
en l’Educació Superior a la UB. Professora 
associada de la Facultat de Pedagogia de 
la UB. Formadora de Doqua group i autora 
de materials pedagògics de l’Editorial 
Santillana.

Laura Villaró
Pedagoga especialitzada en pedagogia social 
i educativa. És formadora del professorat en 
diferents àmbits relacionats amb la innovació 
educativa. És formadora de Doqua group i 
col·labora fent formacions amb Santillana. 

Programa 
de la jornada
Àmbits lingüístic  
i matemàtic

Biodates 
de la ponent  
i els talleristes

Miquel Navarro
És formador i tutor de cursos online  
de Doqua i l’Editorial Santillana. Està 
implicat en la transformació educativa 
mitjançant projectes per afavorir les 
habilitats socials, tallers d’educació 
emocional i continguts de competències 
digitals. És formador de Doqua group i 
col·labora fent formacions amb Santillana

Manel Piñeiro
Mestre especialista d’anglès a l’escola  
“Els Secallets” de Coma-ruga (Tarragona). 
Diplomat com a mestre especialitat en  

anglesa. Formador pel Departament 
d’Educació en programes de Biblioteca 
Escolar, animació lectora i escriptura 
creativa, i en programes de metodologia  
AICLE (CLIL). 


